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În această ediţie:
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sentimente ce mă emoţionează climatice
profund la fiecare recitire, în care
lirismul îmi este înainte de toate tinereţea exuberantă a sentimentului, o revărsare de forţe şi ambiţii
fără ţintă precisă, un elan de speranţă.
Parcurgând pas cu pas treptele Şcolii de vară
pentru copii şi tineri, cursurile bazate pe tema
,,Proprietatea
intelectuală
şi
stimularea
creativităţii”, desfăşurate în perioada 11-13
august 2009, au constituit un context favorabil
dezvoltării noastre ca cetăţeni europeni capabili
să susţină societatea de mâine , familiarizându-ne
cu termeni precum: proprietate industrială,
brevet,
design
industrial,
prioritate
convenţional,
marcă, ş.a.
Succesul acestei acţiuni s-a datorat în mare parte şi prezenţei
constante a elevilor
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şcolii de vară, motiv pentru care voi face o scurtă incursiune printre impresiile acestora. Astfel, cu
scopul declarat de a nu omite pe nimeni, voi începe cu prima categorie de vârstă (10-12 ani), care s-a
remarcat prin oratori precum Costescu Anca Beatrice -,,A fost frumos si educativ”, ne-a spus ea,
precum şi prin Stan Dragoş, Mândrilă Diana, Andreescu Luciana, Mateescu Ciprian, Costescu
Teodora, care au apreciat îin special atelierul de lucru, exprimându-şi dorinţa de a mai participa la
astfel de activităţi. Însăşi doamna bibliotecară Comănescu Veronica de la Biblioteca Comunală
Cândeşti şi-a exprimat mulţumirea pentru ocazia de a participa cu 9 elevi.
A doua categorie de vârstă (13-15 ani), supranumita de domnul Ovidiu Dinescu, şef Serviciu
Documentare, Analize şi Sinteze Documentare şi de
doamna Ştefana Teodorv, şef birou, Biblioteca
OSIM grupa spontaneităţii şi receptivităţii, nu s-a
lăsat mai prejos nici la capitolul impresii, Andreea
Solomon spunand că:,,A fost o atmosferă plăcută,
relaxantă, în care mi-am făcut prieteni noi şi am
dobândit deprinderi şi cunoştiinţe. Sper ca în viitor să
se mai organizeze acţiuni de acest tip, deoarece cu
siguranţă voi participa”. Bogza Cristina a declarat că
s-a aflat la prima sa întâlnire cu acest gen de
acumulare al informaţiilor şi a fost mulţumită de
faptul că ,,Îndrumătorii ne-au explicat pas cu pas
fiecare lucru, cu răbdare şi înţelegere”. Stan
Alexandra a recunoscut că: ,,Activitatea m-a
îndemnat spre un anumit ţel, cu alte cuvinte, m-a
iniţiat în cariera de posibil manager pe care doresc so urmez. Cât despre OSIM, am auzit şi cu alte ocazii, dar fără să-mi dau seama de importanţa sa ca
organizaţie. Şi alţii precum Cristina Concel, Bogdan Dina, Popescu Ionut, Mihai Alexandru, Nedelcu
Teodora, Milescu Camelia, Mocanu Manuela, Vlad Georgiana, Cristea Bianca, Ursache George au
avut numai cuvinte de laudă la adresa îndrumătorilor, a organizatorului (Centrul Europe Direct din
cadrul Bibliotecii Judeţene I.H.Rădulescu, Târgovişte), cât şi a modului în care s-au desfăşurat
cursurile, toţi subliniind faptul că doresc să participe şi pe viitor la astfel de activităţi.
A treia categorie de vârstă (16-18 ani) şi-a evidenţiat impresiile prin Cristina Ochea, voluntar
Europe Direct, care a specificat că: ,,A fost ceva relativ nou pentru târgovişteni şi nu numai,
participând copii şi tineri din întregul judeţ. Cu toţii am învăţat lucruri noi, utile, care în mod sigur ne
vor ajuta”, cât şi prin Mădălina Oprea, care a declarat că: ,,A fost o experienţă inedită care ne-a oferit
tuturor şansa de a învăţa lucruri noi, în special elevilor de la profilul uman, care au o tangenţă redusă
cu acest domeniu”.
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Într-o societate în care nu ştiu dacă să-mi neg valorile sau să le dezvolt, speranţa către un viitor mai
bun este o noţiune abstractă, care a prins conturul unei adevărate opere de artă datorită celor ce au ştiut
să lase pasivismul deoparte şi şi-au adus contribuţia la reuşita acestei acţiuni.
Îmi place să cred că noi, copiii şi tinerii prezenţi la această acţiune, vom putea fi componente de
bază ale societăţii de mâine, vom putea fi cetăţeni capabili să dezvolte noi oameni de valoare, vom
putea fi cetăţeni care să ştie să exploateze materia cenuşie şi oportunităţile oferite de Uniunea
Europeană.
Păşind spre viitor cu un certificat avizat de domnul director CNIS OSIM Bogdan Boreschievici şi
de domnul manager Europe Direct Târgovişte, Vlăduţ Andreeescu, certificate ce atesta competenţele
dobândite de-a lungul şcolii de vară (lucrul în echipă, comunicare, dezvoltare personală) şi cu
convingerea că aplicaţiile practice desfăşurate au adus creativitate şi inovare pentru fiecare în parte,
Deşi costurile şcolii de vară nu au fost suportate de participanţi, ci de organizatori, atât eu, cât şi ceilalţi
elevi, nu putem decât să ne exprimam un profund respect pentru cei care ne-au demonstrat că deşi
cursurile s-au desfăşurat pe durata unor zile de vacanţă, pot evolua dincolo de stadiul de predare,
constituind o adevărată lecţie de viaţă.
Ca dovadă a maturităţii cu care am privit această experienţă şi pentru că ne simţim datori din punct
de vedere moral să oferim la rândul nostru o lecţie de viaţă, cât şi din simplul motiv că dorim să ne
pretăm acestei acţiuni ce a marcat anul european al creativităţii şi inovării, am hotărât să împletim
cunoştinţele dobândite la atelierul de lucru cu cele despre cum să întemeiem o afacere şi, în
consecinţă, să concretizăm totul în comercializarea produselor şi donarea sumelor astfel obţinute spre
cei cărora soarta nu le-a zâmbit cu aceeaşi intensitate.
Considerând că în societatea noastră trecutul, prezentul şi viitorul
sunt componenţe importante ale unei dezvoltări propice, îmi place să
cred că ieri am zâmbit, azi zâmbesc, iar mâine, mulţumită de starea de
lucruri din societatea noastră, pierzându-mi paşii în vânt spre un viitor
prosper, voi zâmbi din nou…

Oprescu Alexandra Mihaela,
absolventă a Şcolii de vară pentru copii şi
tineri, categoria de vârstă 13-15 ani
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În această toamnă
aniversăm împreună
20 DE ANI DE LA
CĂDEREA ZIDULUI
BERLINULUI
Colegiul
Naţional
„Nicolae Titulescu” din
Pucioasa şi EUROPE
DIRECT Târgovişte din
cadrul
Bibliotecii
Judeţene ”Ion Heliade
Rădulescu” Dâmboviţa
organizează în această
toamnă un simpozion
judeţean
dedicat
aniversării celor 20 de ani
de la căderea Zidului
Berlinului. În prima parte
a manifestării, specialişti
în domeniu vor încerca să
descrie
semnificaţia
istorică şi politică a celor
două decenii de la
căderea
Zidului
Berlinului, eveniment ce
simbolizează mai bine ca
orice sfârşitul divizării
Europei şi dispariţia
Cortinei
de
Fier.
Participanţii vor fi invitaţi
să dezbată semnificaţia
căderii comunismului şi
rolul
acesteia
în
reunificarea Europei, în
distrugerea
barierelor
artificiale care existau
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între Est şi Vest. A doua parte a simpozionului va consta într-o sesiune de comunicări ştiinţifice, la care
sunt invitaţi să participe elevi, studenţi şi cadre didactice.
Organizatorii invită pe cei interesaţi să participe cu comunicări, să se înscrie până la data limită de
15 octombrie 2009. Comunicarea trebuie să aibă maxim 10 pagini, redactate în formatul MS Word,
font Times New Roman 12. Prezentarea lucrării poate fi făcută cu mijloace electronice, puse la
dispoziţie de organizatori, dar nu trebuie să depăşească 10 minute. Toţi participanţii vor primi diplome
de participare.

Bagajele pierdute sunt încă o problemă în Europa.
În fiecare zi din primele nouă luni ale anului 2008, pe
aeroporturile din Europa au fost declarate pierdute, în
medie, peste 12 000 de bagaje. Chiar dacă această cifră
este cu 16% mai mică decât în anii precedenţi, situaţia este
„excesivă şi inacceptabilă”, a declarat comisarul european
pentru transporturi, Antonio Tajani.
Potrivit oficialului european, ar fi necesare noi reglementări la nivel comunitar pentru a rezolva această
problemă, care este frustrantă pentru pasageri şi costisitoare pentru companii.
În UE, s-au raportat 14 bagaje pierdute pentru fiecare o mie de pasageri, faţă de un raport de 5 la mie în
SUA. De cele mai multe ori, bagajul fie nu a ajuns în cala avionului, fie a fost dirijat către o altă destinaţie.
Potrivit cifrelor comunicate de companiile aeriene, în UE, în perioada ianuarie-octombrie 2008, 4,6
milioane de bagaje au ajuns cu întârziere la destinaţie, faţă de 6,2 milioane în 2007.
În ultimii ani, UE luat diverse măsuri în favoarea protecţiei pasagerilor, prezentate pe scurt într-un
document în care sunt enumerate sfaturi şi sugestii utile pentru o vacanţă liniştită: numărul de telefon de
urgenţă 112, normele de securitate în aeroporturi, drepturile pasagerilor cărora li se refuză îmbarcarea de
teama noii gripe etc.

Puteţi călători liber în Europa
Pentru cetăţenii din Uniunea Europeană - Paşaport sau carte de identitate
Nu mai există controale de frontieră la graniţele dintre 22 de ţări ale Uniunii, datorită
acordului Schengen care face parte din legislaţia UE. Aceste dispoziţii elimină toate
controalele la graniţele interne, dar instituie controale eficiente la graniţele externe ale
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UE şi introduc o politică comună a vizelor. Statele membre ale spaţiului Schengen cu drepturi depline
sunt: Austria, Belgia, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franţa, Germania, Grecia, Italia, Letonia,
Lituania, Luxemburg, Malta, Olanda, Polonia, Portugalia, Republica Cehă, Slovacia, Slovenia, Spania,
Suedia, Ungaria, (Irlanda şi Regatul Unit nu fac parte din spaţiul Schengen), precum şi Islanda,
Norvegia şi Elveţia (care nu sunt state membre ale UE). Elveţia, care este cel mai nou stat membru
Schengen, şi-a deschis graniţele terestre la sfârşitul anului 2008, iar frontierele aeriene urmează să fie
deschise de la 29 martie 2009.
Cipru, care a aderat la UE în 2004, România şi Bulgaria, care s-au alăturat Uniunii în 2007, nu sunt încă
membre Schengen cu drepturi depline. Prin urmare, va trebui să prezentaţi un document de identitate
valabil (paşaport sau carte de identitate) pentru a călători în aceste ţări sau în Irlanda şi Regatul Unit.
La intrarea sau la ieşirea din UE, veţi avea nevoie la graniţele externe de un paşaport valabil sau de o
carte de identitate.
Când călătoriţi în UE, este preferabil să aveţi paşaportul sau cartea de identitate asupra dumneavoastră
pentru a vă putea declina identitatea, dacă este necesar. Din motive de ordine publică sau de securitate
naţională, pe perioade limitate, pot fi efectuate verificări la graniţele interne.
În cazul în care copiii dumneavoastră vă însoţesc în călătorie, asiguraţi-vă că aceştia fie au propriul
paşaport sau propria carte de identitate, fie figurează în paşaportul dumneavoastră.
Acordurile cu Islanda, Liechtenstein, Norvegia şi Elveţia le oferă cetăţenilor din aceste ţări dreptul de a
fi trataţi la fel ca cetăţenii UE şi de a călători în spaţiul comunitar având asupra lor numai cartea de
identitate sau paşaportul.
Vize
Nu aveţi nevoie de viză pentru a călători în interiorul UE.
Pentru cetăţenii din afara UE - Paşaport
Este necesar un paşaport.
Vize
Există 28 de ţări ai căror cetăţeni nu au nevoie de viză pentru a vizita UE timp de cel mult trei luni.
Printre aceste ţări se numără Australia, Canada, Croaţia, Japonia, Noua Zeelandă şi Statele Unite ale
Americii. Lista ţărilor ai căror cetăţeni au nevoie de vize pentru a călători în Regatul Unit sau în Irlanda
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este uşor diferită de cea a altor ţări membre UE. Dacă nu sunteţi sigur, verificaţi la cel mai apropiat
consulat al oricărei ţări din UE.
Dacă viza dumneavoastră este emisă de o ţară care aplică integral normele Schengen, aceasta vă
permite automat să călătoriţi şi în celelalte ţări din spaţiul Schengen. De altfel, dacă aveţi un permis de
şedere valabil emis de una dintre ţările Schengen, acesta este echivalent cu o viză. Este posibil să aveţi
nevoie de o viză naţională pentru a vizita o ţară din afara spaţiului Schengen.
Agenţii poliţiei de frontieră din ţările UE pot solicita şi alte documente justificative, cum ar fi o
invitaţie scrisă, dovada asigurării condiţiilor de cazare, un bilet de întoarcere sau un bilet dus-întors.
Pentru a afla care sunt cerinţele specifice, consultaţi serviciile consulare locale ale ţării UE în cauză.
Informaţii suplimentare despre drepturile cetăţenilor din afara UE pe durata călătoriei şi cerinţele în
materie de vize, incluzând lista ţărilor ai căror cetăţeni au nevoie de vize pentru a călători în UE.
Documente de asigurare
Nu uitaţi documentele de călătorie, asigurarea de sănătate şi asigurarea auto.

FORMARE PROFESIONALĂ, INSTITUŢII ŞI
COMPANII




ţările membre UE
ţările EEA (Islanda, Liechtenstein şi Norvegia)
ţările asociate (Bulgaria, România şi Turcia)
Leonardo da Vinci
Eşti interesat în stabilirea de cooperări cu parteneri internaţionali, prin oferirea de posibilităţi
studenţilor sau personalului de muncă în străinătate sau prin găzduirea de formatori în propria
organizaţie?
Dacă da, ai putea profita de oportunitatea pe care ţi-o dă implicarea în programul Leonardo
da Vinci. Orice organizaţie sau companie poate participa în acest program.
Pentru a afla mai multe detalii şi condiţiile de participare trebuie să contactaţi Agenţia
Naţională a programului Leonardo da Vinci, pe care o poţi găsi la adresa:
http://ec.europa.eu/education/programmes/leonardo/new/leonardo2/nalist2_en.html.
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FORMATORI, MANAGERI RESURSE UMANE, CONSILIERI AI CARIEREI




ţările membre UE
ţările EEA (Islanda, Liechtenstein şi Norvegia)
ţările asociate (Bulgaria, România şi Turcia)

Leonardo da Vinci
Vrei să faci un schimb de experienţă şi de bune practici cu colegii tăi din
alte ţări?
Te-ar putea interesa schimbul de proiecte Leonardo da Vinci care are ca persoane ţintă formatorii, managerii
HR, consilierii carierei şi specialiştii lingvistici. Durata proiectelor este între una şi şase săptămâni.
Cum poţi participa?
Poţi participa la proiectele Leonardo da Vinci doar dacă organizaţia sau instituţia din care faci parte este
implicată în program.
Pentru mai multe detalii contactează Agenţia Naţională a programului Leonardo da Vinci, pe care o poţi găsi şi
la adresa:
http://ec.europa.eu/education/programmes/leonardo/new/leonardo2/nalist2_en.html.

Locuri de muncă




în statele membre ale UE
în statele EEA (Islanda, Liechtenstein şi Norvegia)
în ţările asociate (Bulgaria, România şi Turcia)

A. Leonardo da Vinci
Eşti interesat de un loc de muncă în străinătate?

Partea de mobilităţi din programul Leonardo da Vinci oferă posibilitatea plasării în muncă în
străinătate pentru studenţi, în cadrul unor companii sau instituţii de formare profesională.
Cum pot participa la o astfel de mobilitate?

Poţi participa numai dacă universitatea ta este implicată într-un proiect Leonardo da Vinci. Pentru a
afla dacă aceasta este implicată în program, poţi contacta Biroul de Relaţii Internaţionale din
universitate.
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Pentru mai multe detalii consultaţi următoarea pagină web:
http://ec.europa.eu/education/programmes/leonardo/new/leonardo2_en.html

PROFESORII
Învăţământ primar şi secundar




ţările membre UE
ţările EEA (Islanda, Liechtenstein şi Norvegia)
ţările asociate (Bulgaria, România şi Turcia)

A. Socrates Comenius
Vrei să participi la un stagiu de formare profesională în străinătate?

Poate te interesează un program de acţiune comunitară numit Socrates Comenius care implică şi
proiecte de formare a stafului din şcoli.
Scopul acestui program este să crească calitatea predării şi să promoveze mobilitatea şi învăţarea
limbilor străine.
Trebuie menţionat că unica ta posibilitate de a participa la un asemenea stagiu de formare este ca
şcoala de care aparţii să ia parte la acest program. Vei găsi toate informaţiile referitoare la programul
Socrates Comenius la Agenţiile Naţionale Socrates din ţara ta.
Pentru mai multe detalii accesaţi:
http://ec.europa.eu/education/programmes/socrates/comenius/index_en.html
Învăţământ superior




ţările membre UE
ţările EEA (Islanda, Liechtenstein şi Norvegia)
ţările asociate (Bulgaria, România şi Turcia)

A. Socrates Erasmus
Vrei să predai o perioadă în străinătate?

S-ar putea să fii interesat de programul Socrates Erasmus. Pentru a afla mai multe despre condiţiile de
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participare, trebuie să contactezi Serviciul de Relaţii Internaţionale sau Biroul ce se ocupă de
programul Socrates Erasmus din universitatea ta.
Sarcinile de predare au de regulă durata de o săptămână şi implică efectuarea a cel puţin 8 ore de
predare, dar pot dura şi 6 luni.
Poţi afla mai multe din site-urile:
http://ec.europa.eu/education/programmes/socrates/erasmus/erasmus_en.html




Albania, Bosnia şi Herţegovina, Croaţia, Republica Macedonia, Serbia şi Montenegro, Kosovo
Armenia, Azerbaigian, Belorusia, Georgia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Mongolia,
Federaţia Rusă, Tajikistan, Turkmenistan, Ukraina şi Uzbekistan
Moroc, Algeria, Tunisia, Egipt, Palestinian, Iordan, Siria şi Liban

Pe bază de autofinanţare:




Bulgaria, România şi Turcia
Australia, Canada, Islanda, Japonia, Lichtenstain, Norvegia,
Noua Zeelandă, Elveţia şi USA
Israel
B. Tempus
Vrei să predai o perioadă într-una dintre ţările UE?

S-ar putea să te intereseze programul Tempus - programul trans-european de cooperare la nivelul
educaţiei superioare. Acesta oferă burse individuale profesorilor pentru vizite şi formări în ţările
partenere.
Unde pot găsi mai multe informaţii despre Tempus?





Trebuie să întrebi la Biroul de Relaţii Internaţionale a universităţii tale, dacă face pare
din program.
Trebuie să ţii cont de faptul că bursele în cadrul programului Tempus se acordă pentru
anumite activităţi specifice. Universitatea ta trebuie să îţi aprobe aplicaţia iar tu trebuie
să ai o invitaţie oficială de la o universitate sau de la o instituţie de învăţământ superior dintr-un stat
membru UE.
Mai multe informaţii la:
http://ec.europa.eu/education/programmes/tempus/index_en.html
http://www.etf.eu.int/
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YOUTH
Serviciul de voluntariat, schimburi multilaterale, alte
iniţiative ale organizaţiilor de tineret.




în statele membre ale UE
în statele EEA (Islanda, Liechtenstein şi Norvegia)
în ţările asociate (Bulgaria, România şi Turcia)

A. Programul Youth
Eşti interesat să participi la un serviciu de voluntariat European?
Ai dori să participi la un proiect de schimburi multilaterale pentru
tineret?
Ai dori să dezvolţi o iniţiativă proprie legată de problemele tinerilor?
În acest caz, interesează-te de programul Youth care oferă tinerilor de peste 15 ani şansa de a organiza
şi a participa la proiecte de dimensiune europeană. Youth oferă posibilitatea colaborării dintre
organizaţiile de tineret, tinerii muncitori, organizatorii de proiecte şi alţi actori implicaţi în problemele
tinerilor.
Programul facilitează mobilităţile şi educaţia non-formală organizată de tinerii înşişi.
Cum pot participa?
Depinde de tipul de activitate de care eşti interesat. De exemplu, dacă vrei să participi la Serviciile de
Voluntariat European, trebuie să-ţi găseşti singur organizaţia.
Totuşi, pentru început, trebuie să contactezi Agenţia Naţională pentru Programele de Tineret.
http://ec.europa.eu/youth/program/natage_en.html
Pentru mai multe detalii consultaţi şi următoarea pagina web:
http://ec.europa.eu/youth/index_en.html
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B. Formarea Europass
Urmezi un curs de formare vocaţională în altă ţară?
Poate eşti interesat să îl înregistrezi într-un document de formare Europass
În acest document, organizaţiile implicate în cursul tău vor descrie (în maxim trei limbi) ceea ce ai
făcut.

Cum pot folosi Europass?
Deoarece documentul de formare Europass sunt înscrise într-un mod obiectiv
experienţele tale profesionale, îl poţi prezenta potenţialilor tăi angajatori.

Cum îl pot obţine dacă sunt interesat?
Dacă doreşti un document de formare Europass Training, trebuie să ceri şcolii sau companiei tale să
obţină unul pentru tine de la punctele de contact naţionale din ţara ta. Mai mult informaţii sunt
disponibile
la:
http://ec.europa.eu/education/programmes/europass/index_en.html
http://europass.cedefop.europa.eu/

Studii în străinătate




în statele membre ale UE
în statele EEA (Islanda, Liechtenstein şi Norvegia)
în ţările asociate (Bulgaria, România şi Turcia)

A. Socrates Erasmus
Cauţi o oportunitate de studiu într-o altă ţară europeană?

În acest caz poţi fi interesat de programul Socrates Erasmus. Programul facilitează în special
schimburile de studenţi din cadrul diferitelor instituţii europene de învăţământ superior participante la
program.

Cum pot deveni un student participant la programul Erasmus?



Trebuie mai întâi să fi înscris la cursurile unei instituţii de învăţământ superior autorizate;
Trebuie să fi absolvit cel puţin primul an de studii;

Publicat de EUROPE DIRECT Târgovişte.
Proiect finanţat de Comisia Europeană şi Consiliul Judeţean Dâmboviţa.

COLECTIVUL DE REDACŢIE:
Vlăduţ Andreescu; Alexandra Mihaela Oprescu.

12

Comisia Europeană

Consiliul Judeţean Dâmboviţa

Centrul EUROPE DIRECT Târgovişte
BIBLIOTECA “ ION HELIADE RĂDULESCU ”
DÂMBOVIŢA
Târgovişte, str.Stelea , nr.2
Tel.: 0345100581;
Fax.: 0345100582;
E—mail: office@edtargoviste.ro;
www.edtargoviste.ro

De unde pot primi mai multe informaţii?
Dacă îndeplineşti condiţiile de mai sus, poţi cere informaţii de la Biroul de
Relaţii Internaţionale din cadrul universităţii tale dacă aceasta:



participă la aceste programe sau are intenţia să o facă în viitor;
deja derulează un program Socrates Erasmus; trebuie să adresezi toate
întrebările coordonatorului de program.

Ce întrebări ar trebui să pun?




Unde pot studia? - întreabă despre universităţile şi facultăţile partenere;
Care sunt criteriile de selecţie cerute de universitatea mea (ex. competenţe de limbă etc.)?
Care este termenul limită de depunere a candidaturii pentru Erasmus?

Pentru mai multe detalii consultaţi paginile web:
http://ec.europa.eu/education/programmes/socrates/erasmus/erasmus_en.html



în statele membre ale UE
Argentina, Bolivia, Brazilia, Chile, Columbia, Costa Rica, Cuba,
Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Mexic, Nicaragua,
Panama, Paraguay, Peru, Uruguay, Venezuela
B. Alßan
Eşti absolvent de liceu sau şcoală profesională?
Doreşti să-ţi continui studiile sau să urmezi stagii de
practică profesională într-o ţară din UE?

Alßan este un program de burse pentru învăţământul superior destinat studenţilor
din America Latină. Oferă două tipuri de burse:



Burse postuniversitare - pentru studii master sau postdoctorale;
Burse de specialitate - pentru studii specializate ale absolvenţilor

Cum să faci cerere pentru o bursă Alßan?
 Verifică dacă universitatea ta este autorizată
 Alege o universitate sau o instituţie de formare într-una din
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 universităţilor eligibile (pentru instituţiile de formare nu există o asemenea listă - eligibilitatea pentru
 găzduire şi trimitere trebuie verificată de la caz la caz)
 Trimite candidatura (depune cererea) pentru aprobarea proiectului la ambele instituţii
 Respectă cerinţele de depunere cerute de oferta de înscriere

Pentru mai multe detalii consultaţi următoarea pagină web:
http://ec.europa.eu/europeaid/projects/alban/index_en.htm
Tineretul – Investiţie şi Capacitare
Comisia Europeană a adoptat noua strategie UE în domeniul politicilor care vizează
tineretul, pentru deceniul următor. Noua strategie, intitulată "Tineretul – Investiţie şi
Capacitare", are un caracter trans-sectorial vizând atât acţiuni pe termen scurt, cât şi
pe termen lung, care implică domenii cheie de politici care afectează tineretul Europei, în special
educaţia, ocuparea forţei de muncă, creativitatea şi antreprenoriatul, includerea socială, sănătatea şi
sportul, participarea civică şi voluntariatul. De asemenea, noua strategie evidenţiază importanţa muncii
prestate de tineri şi defineşte măsuri mai eficace pentru o mai bună implementare a politicilor privind
tineretul la nivelul UE. Strategia "Tineretul – Investiţie şi Capacitare" are următoarele obiective:
•
•
•

crearea mai multor oportunităţi pentru tineret în domeniile educaţiei şi ocupării forţei de muncă,
îmbunătăţirea accesului şi a participării depline a tuturor tinerilor la viaţa societăţii, şi
stimularea solidarităţii între tineret şi societate.

Textul complet al Comunicării, precum şi alte informaţii pe această temă pot fi accesate pe site-ul
Comisiei Europene dedicat tineretului:
http://ec.europa.eu/youth/index_en.html

Play to Stop – Campanie europeană împotriva schimbării climatice
Din iulie şi până în decembrie 2009, tinerii europeni au ocazia de a învăţa, vorbi şi face schimb de idei
înaintea apropiatei Conferinţe ONU privind schimbarea climatică din Copenhaga, între 7-18 decembrie
2009. Campania este organizată de UE în colaborare cu canalul de muzică MTV şi se va derula în 11
ţări din UE: Bulgaria, Danemarca, Franţa, Germania, Italia, Marea Britanie, Polonia, Republica Cehă,
România, Suedia şi Ungaria. Ca parte a campaniei, vor fi transmise pe MTV trei concerte cu artişti
internaţionali în Stockholm, Budapesta şi Copenhaga.
Află mai multe despre cum să participi pe: http://www.play4climate.eu/index.php?lang=en
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